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Aanleiding
Vandaag hebben wij ingestemd met het ‘Ontwerp beleid huisvesting arbeidsmigranten 2020’. Verder 
hebben we besloten hierop inspraak te verlenen door een terinzagelegging gedurende zes weken, 
startende op 20 augustus aanstaande. Tijdens deze periode gaan we bovendien een of 
informatiebijeenkomsten organiseren. Daarmee bieden we de mogelijkheid om schriftelijke en/of 
mondelinge reacties aan ons kenbaar te maken. 
 
Wij vragen de agendacommissie om het ontwerpbeleid te agenderen voor een bespreking daarvan 
tijdens de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid op 2 september aanstaande. Dit is een 
eerste bespreking van het (ontwerp)beleid, in vervolg op de eerder bij u opgehaalde uitgangspunten 
voor de opstelling van dit beleid. Tijdens deze bespreking is het niet mogelijk dat er door inwoners of 
ondernemers wordt ingesproken of meegesproken. Zij mogen een inspraakreactie/zienswijze bij ons 
indienen tijdens de periode van terinzagelegging.

Wij betrekken vervolgens de reacties uit de informatievergadering en de bij ons ingediende 
inspraakreacties bij de verdere uitwerking van het door ons vast te stellen beleid. 

De planning is om het definitieve beleid in de raadsvergadering van 15 december 2020 ter 
besluitvorming voor te leggen, met daaraan voorafgaand nog een (tweede) bespreking in de 
informatievergadering. De raad heeft dan de mogelijkheid om eventuele wensen en/of bedenkingen 
aan ons kenbaar te maken, waarna wij het beleid direct daarna willen vaststellen.

Informatie
Voor de opstelling van het beleid is onderzoek uitgevoerd en er is overleg geweest met diverse 
partijen. De resultaten hebben mede geleid tot het ontwerp dat nu voorligt en dat zich richt op het 
ruimtelijke spoor.

In de huidige situatie kunnen globaal drie huisvestingsvormen worden onderscheiden:
 kleinschalige huisvesting in eengezinswoningen;
 huisvesting op het terrein van de agrarische werkgever;
 geconcentreerde huisvesting.

Hiermede wordt gedacht ook voldoende ruimte te kunnen bieden aan de groeiopgave. Het 
voorliggende beleid richt zich dan ook op deze huisvestingsvormen.

Als aandachtspunten/uitgangspunten zijn naar voren gekomen: 
 het bieden van een helder kader;
 geen belemmeringen voor omliggende bedrijven/functies;
 spreiding van locaties;



 bekendheid van locaties;
 juridisch houdbaar en handhaafbaar.

Hiervoor gaat het ontwerp van het beleid uit van de inzet van het instrument omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 2.1, lid c van de Wabo (gebruik van gronden/bouwwerken in strijd met het 
bestemmingsplan) om zo sturing te kunnen bieden aan onder meer het gewenste spreidingsprincipe 
en het hebben en houden van inzicht op de locaties. 

De kleinschalige huisvesting en de geconcentreerde huisvesting kan plaatsvinden in bestaande 
panden (hoofdgebouwen) waarbij wordt ingestoken op maximaal 5% per straat. Voor de 
geconcentreerde huisvesting wordt een mogelijkheid geboden aan de randen van bedrijventerreinen 
en in de historische dorpsgebieden en bebouwingslinten (zoals benoemd in de Welstandsnota). Bij 
kleinschalige huisvesting gaat het over maximaal vijf personen in totaal (in maximaal vier 
wooneenheden) en bij de geconcentreerde huisvesting tot maximaal 30 personen. Grotere aantallen 
vinden we niet passend bij de schaal en aard van de kernen in de onze gemeente. 
Op het terrein van de agrarische werkgever worden zowel permanente als niet permanente 
huisvestingsvoorzieningen toegestaan voor de huisvestingsbehoefte vanuit de  agrarische 
bedrijfsuitoefening (eigen bedrijf en/of direct omliggende agrarische bedrijven). Gezien vigerend 
provinciaal beleid is het te complex om Vrijkomende Agrarische Bebouwingslocaties te betrekken in dit 
ruimtelijk kader. In voorkomende gevallen wordt hiervoor in de toekomst mogelijk een 
maatwerkoplossing voor gezocht.

Voor verdere inhoud verwijzen we u naar het ontwerpbeleid.

Inzage
Het ‘ontwerp beleid huisvesting arbeidsmigranten 2020’ ligt ter inzage van 20 augustus 2020 tot en 
met 30 september 2020 (zes weken). De stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis in 
Vlijmen.
Een digitale versie is raadpleegbaar via de gemeentelijke website, klik hier.

Ook wordt c.q. worden tijdens deze inzagetermijn een of meerdere informatiebijeenkomsten voor 
eerder betrokken partijen en inwoners georganiseerd, waarbij deze een terugkoppeling krijgen op het 
ontwerpbeleid en kunnen reageren.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
inspraakreactie/zienswijze aan ons kenbaar maken.

Vervolgstappen
Het ‘Ontwerp beleid huisvesting arbeidsmigranten 2020’ bevat een bijlage nulmeting legale 
huisvestingslocaties per 15 juli 2020. Deze bijlage staat vooralsnog op PM. Momenteel zijn wij druk 
bezig alle bestaande huisvestingslocaties, waar in woningen kamergewijze verhuur plaatsvindt t/m vijf 
personen, in kaart te brengen. Daarnaast worden de al vergunde locaties met meer dan vijf personen 
aan deze lijst toegevoegd. De totale lijst met legale huisvestingslocaties zal voor de terinzagelegging 
op 20 augustus 2020 worden toegevoegd. Voor uitvoering van het voorgestelde beleid wordt 
uitgegaan van de huidige handhavingscapaciteit. Mocht tijdens de uitvoering blijken dat uitbreiding 
van de handhavingscapaciteit noodzakelijk is komen we daar bij u op terug. 

Na het sluiten van de inzagetermijn verwerken wij de eventuele ingediende 
inspraakreacties/zienswijzen tezamen met de reacties uit de informatievergadering. De planning is om 
het definitieve beleid in de raadsvergadering van 15 december 2020 ter besluitvorming voor te leggen. 
De raad heeft dan de mogelijkheid om eventuele wensen en/of bedenkingen aan ons kenbaar te 
maken voordat wij het beleid gaan vaststellen.

https://www.heusden.nl/Overig/Ter_inzage/Ruimtelijke_plannen_in_procedure

